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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_22_030 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_30. výzva, SC 1.6, Opatření 1.6.1, průběžná 

1. změna výzvy platná od 15. 3. 2023 

(změna spočívá v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP na verzi pro rok 

2023, upřesnění pro žadatele a formální úpravě textu výzvy1) 

30. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ 

podporovaných z Fondu soudržnosti 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 31. 10. 2022 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 27. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí 

podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027. 

 

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 

jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny a přijímány 

od 31. října 2022 (9:00) do 30. června 2023 (20:00). 

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 

pro období 2021–2027. 

Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena 

ve výši 40 mil. Kč.  

Žádosti o podporu musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP 2021–2027, Pravidly pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a s touto výzvou.  

  

 

1 Zdůvodnění změny: Změny spočívají v aktualizaci platných Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2023, dále upřesnění lhůty 

pro zpracování odborného posudku od AOPK ČR a formální úpravě textu výzvy. Provedené změny se budou týkat až žádostí podaných 

po datu změny. Změny nemají z hlediska administrace v MS2021+ na žadatele/příjemce negativní dopad. 
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Další informace a podmínky platné v rámci 30. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit:  

Aktivita 1.6.1.4 Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, 

zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní 

ochrany chráněných území (přírodního dědictví) 

Typy podporovaných projektů 

• tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území (plánů/zásad péče, souhrnů 

doporučených opatření, aj.), 

• zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, 

• označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením, 

• zajištění zpracování inventarizačních průzkumů a jejich vyhodnocení, 

• zajištění zpracování opatření proti invazním druhům na úrovni příslušných orgánů 

ochrany přírody, včetně podkladů (mapování, zajištění odborných podkladů pro návrh 

opatření...). 

Oprávnění žadatelé: 

• kraje 

Hlavní cílové skupiny: 

Česká republika – prostřednictvím krajů. 

 

Cílová území: 

Území celé České republiky. 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

Určení výše a čerpání podpory: 

Míra financování činí max. 100 % celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši 

podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–

2027.  

Povinné indikátory:  

• 452102 - Plocha dotčená realizací opatření týkající se zajištění územní ochrany 

chráněných území, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, 

sběru podkladů, mapování, monitoringu (ha) 

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor relevantními daty. 
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Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Podrobné informace o relevantnosti veřejné podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel 

pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027. 

Omezení v rámci výzvy: 

V rámci vyhlášené výzvy bude v aktivitě 1.6.1.4 poskytována podpora pouze na tyto typové 

projekty: 

• tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území (plánů/zásad péče, souhrnů 

doporučených opatření, aj.), 

• zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, 

• označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením, 

• zajištění zpracování inventarizačních průzkumů a jejich vyhodnocení, 

• zajištění zpracování opatření proti invazním druhům na úrovni příslušných orgánů 

ochrany přírody, včetně podkladů (mapování, zajištění odborných podkladů pro návrh 

opatření...). 

V rámci vyhlášené výzvy nejsou oprávněnými žadateli (příjemci podpory) rezortní organizace 

ochrany přírody MŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Správa 

jeskyní ČR). 

Pro ostatní typové projekty zahrnuté do aktivity 1.6.1.4 a rezortní organizace ochrany přírody 

MŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Správa jeskyní ČR) budou 

vyhlášeny samostatné výzvy.  

Na projekty spadající do opatření 1.6.2 a 1.6.3 budou vyhlášeny samostatné výzvy.  

Další informace pro žadatele: 

AOPK ČR zpracuje odborný posudek obvykle do 45 kalendářních dnů od doručení žádosti 

o posudek. Obvyklá lhůta pro vydání odborného posudku může být překročena v případech, 

kdy stav vegetace neumožní dostatečné posouzení v obvyklé lhůtě nebo v případě nemožnosti 

posouzení opatření pouze na základě místní znalosti a dostupných dat. V případě vyzvání 

žadatele k doplnění žádosti o posudek se lhůta do doby doplnění podkladů přeruší. 

Postup pro odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a k úpravě žádosti se řídí § 14k 

odst. 1, 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

Podmínky pro změnu výzvy: 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky 

pro změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem 

Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027. Případné změny výzvy se budou vždy 

týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář 

https://opzp.cz/kontaktni-formular/
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Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 

OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 

 

 

Řídicí orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

tel.: +420 267 121 111 

fax: +420 267 310 308 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4   

tel.: +420 267 994 300 
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